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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Tärnan, kv Postmästaren, kl. 10.00-11.30 

Ledamöter/ersättare Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande 
Lena Persson (L), socialnämnden 
Lena Spång (L), kommunstyrelsen 
Turid Ravlo Svensson (S), kommunstyrelsen 
 
 
Jan Vastersson, PRO 
Anita Johansson, PRO 
Barbro Alvarsson, PRO 
Rune Davidsson, PRO 
Gun Einarsson, SPF 
Anna-Carin Andersson, SPF 
Eva Börjesson, SPF 
Gudrun Larsson, SKPF 
Margot Håkansson, SKPF 
Inga-Lill Gustafsson, RPG 
 
 

 

Övriga deltagare Kristina Kjellgren, Avdelningschef 
Yvonne Rydberg, sekreterare 
Malin Söderlund,Matthew Corney, Stadsbyggnadskontoret, § 1  
Åsa Johnsson, Ingela Nilsson, Kultur- och fritidsförvaltningen, § 2  
Kersti Arvidssson, Socialförvaltningen, § 3 
 
 

 

Utses att justera Gun Einarsson, SPF 
 
 

Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 24 februari 2020  

Sekreterare Yvonne Rydberg Paragraf 1 - 6 

Ordförande Erland Linjer 

Justerande Gun Einarsson 
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§ 1 
Varbergskarta och det historiska fönstret 
Maria Söderlund, stadsarkitekt och Matthew Corney, GIS-ingenjör 
Stadsbyggnadskontoret informerar om Varbergskarta och det historiska 
fönstret. 
 
 
Varbergskartan är en guide till lokal samhällsinformation. 

 
• Innehåller främst kommunal information 
• ”Kartlager” tänder/släcker information 
• Klicka på ikoner i kartan för mer information 
• Verktyg finns att rita, mäta, få koordinater, skriva ut en karta mm  

 
Historiska fönstret, utforska förändringar via flygfoton och kartor. En 
jämförelsetjänst som att titta på två kartor samtidigt, att titta på Varberg idag 
och förr. 
 

• Innehåller flygbilder från olika år och äldre kartor 
• Visningsmetoderna är kartspionen, svajp eller sida vid sida. 

 
Sökvägen för varbergskartan och historiska fönstret är www.varberg.se. 
Tryck på ”karta” högst upp på hemsidan och där hittar man både 
Varbergskartan och Varbergs historiska fönster. 
Man kan också söka www.karta.varberg.se för att komma direkt in i 
Varbergskartan. 
 
 
§ 2 
Aktiv Senior 
Åsa Johnsson, enhetschef/utvecklare, och Ingela Nilsson, 
frivilligsamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen, informerar om 
Kunskapsseminariet Åldrande befolkning – hot eller möjlighet? Och om 
omorganisation som gjorts på Kultur och fritidsförvaltningen 
 
Kunskapsseminariet Åldrande befolkning – hot eller möjlighet? Seminariet 
kretsar kring frågor om hur normer, värderingar och fördomar påverkar 
åldrandet och äldre. Kunskapsseminariet arrangeras av Aktiv Senior – 
Varbergs kommun i samarbete med AgeCap- Centrum för åldrande och 
hälsa, Göteborgs universitet och Arena varberg 
 
På Kulturhuset Komedianten mellan den 28 februari -29 mars en 
fotoutställning ”Årsrika”, en utställning om att åldras med foto/film av 
Elisabeth Wallin. 
 
Skriften En bättre plats att åldras på – arbete för åldersvänliga 
städer i Norden, har man närmare undersökt de nordiska städer som valt 
att ansluta sig till Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age-friendly 
cities and communities. Det är Oslo, Trondheim, Uppsala, Göteborg, 
Tammerfors och Reykjavik. Anledningen till att just dessa städer har valts ut 
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är att de bestämt sig för att arbeta brett och strukturerat med frågorna utifrån 
de åtta temaområden som WHO lyft fram, med en åldersvänlig kommun: 

• Bostäder 
•Transporter 
•Respekt och social inkludering 
•Socialt deltagande 
•Delaktighet i samhälle och arbetsliv 
•Kommunikation och information 
•Samhällsstöd och hälsovård 
•Utomhusmiljöer och bebyggelser 

 
I Varberg arbetar Aktiv Senior för att bidra till en positiv syn på åldrandet 
och äldre, utan att ducka för det svåra samt motverka fördomar, stereotyper 
och diskriminering. Att ha möjlighet att göra det vi själva värdesätter så länge 
som möjligt 
 
En omorganisation har skett på Kultur och fritidsförvaltningen, vilket 
innebär att Aktiv Senior utgår som egen enhet och läggs under en ny enhet 
Aktiv Fritid tillsammans med ungdomsgårdar/MUVE. Varumärket Aktiv 
Senoir kvarstår. Utvecklare Aktiv senior flyttas till annan avdelning/enhet 
och enhetschef Aktiv senior utgår.  
 
 
§ 3 
Upphandling av produktion och leverans av kyld mat. 
Kersti Arvidsson, avtalsutvecklare, socialförvaltningen, informerar om 
produktion och leverans av kyld mat. 
 
Socialnämnden beslutade 21 november 2019 att anta anbud från Sodexo AB 
för upphandling av produktion och leverans av kyld mat. Sodexo AB 
levererar till 22 kommuner, det är ett stort företag, priset blir lägre än 
tidigare. En portion kommer att kosta 60kr och möjlighet att köpa efterrätt 
för 15 kr/portion. 
 
Brev till alla som har matdistrubition ca 200 personer får information och 
matsedlar. 
 
En gång/vecka kommer maten att levereras. Livsmedelsverket har ändrat 
sina rekommendationer, vilket innebär mindre portioner med mer protein 
och energi och mindre kolhydrater. Det kommer att finnas 14 maträtter varav 
7 vegetariska att välja på. Menyerna ska rulla på med 4 veckors intervall. 
Specialkost med gluten och laktos kommer att kosta 10 kronor mer.  
 
Sodexo AB har en egen distributionskedja, och maten lagas i Stockholm. Inga 
geografiska krav får lov att ställas på upphandlingen. 
 
Uppföljningar kommer att göras inom ett halvår, avtalet är skrivet på två till 
två år.  
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§ 4 
Frågor/Punkter från pensionärsorganisationerna 
Förändringar av Ängslyckan – resultatet?  
 
Tre boende bor kvar på Ängslyckan, finns lediga platser på Kungsängen 
har möjlighet att flytta dit. Inom tre veckor kommer Ängslyckan att vara 
tomt. Flytten har gått bra  
 
Vilka förändringar är mer på gång, äldreboende -LSS?  
 
Nytt särskilt boende håller på att byggas i Träslöv, med inflyttning i 
februari 2021, kommer att ha inriktning mot demens. Ombyggnation av 
Ängslyckan till LSS boende. 
 
Önskan om mer involverande, bra om kommunen tar vara på KPR med 
dialog innan beslut tas? 
 
Förvaltningen kan bli bättre på att snabbt informera bakgrunden till 
beslut till rådet, ett nytt arbetssätt att ta med.  
 
Regeringen har beslutat att skjuta till extra resurser till välfärden, och  
Varbergs kommun blir tilldelade 21,9 miljoner kronor. Inget beslut är 
taget hur dessa ska fördelas. 
§ 5 
Vem ska bjudas in till nästa sammanträde 
 

Minnesmottagningen i Varberg, information om demens 




